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Dit is het derde volume uit een reeks van vier werken over de mineralen uit het Duitse 
Schwarzwald. Het eerste daarvan – verschenen in 2015 - behandelde het noorden van dit gebied 
én de groeve Clara. Het tweede – een eerste aflevering over het centraal Zwarte Woud - volgde in 
2016. Het derde - met de vervolgaflevering over het centrumgebied - ligt momenteel voor. De 
publicatie van het vierde volume - over het zuidelijk Schwarzwald – mag worden verwacht voor het 
einde van 2017. 
  
Dit derde volume bespreekt uitvoerig de mineralen en hun vindplaatsen uit het gebied tussen Bad 
Rippoldsau, Wolfach, Offenburg en Freiburg - geheel volgens hetzelfde (oerdegelijk) stramien als 
dat in de vorige twee werken werd gevolgd. Alles gebeurt met een spreekwoordelijke Deutsche 
Grundlichkeit door een auteur die zonder enige twijfel de onbetwiste expert aangaande Zwarte 
Woud-mineralen is en die daarbovenop ook nog eens heel vlot schrijft. Het geheel wordt opgelucht 
met zo’n 2200 kaarten, tabellen en foto’s van mijnen, historische documenten, etiketten en 
specimens. Voor het leeuwendeel van deze laatste tekenden weer de ons ondertussen 
welvertrouwde huisfotografen Scovil, Reinhardt en Gerber. Ook ditmaal kwam dit werk tot stand 
met steun van de Krüger Stiftung, wat zich reflecteert in zijn relatief lage prijs. 

Het hier besproken deel van het Schwarzwald staat nu niet direct bekend voor zijn indrukwekkende 
klassieke stukken: voor de rabiate macroverzamelaar die ik ben zie ik dan ook weinig foto’s van 
specimens waar ik zelf wild van word. Maar dat maakt het boek des te interessanter voor de 
micromounter die het zonder twijfel zal appreciëren als hulp bij het determineren. Misschien zijn 
die zelf gevonden kleine blauwe naaldjes uit de omgeving Schapbach wel een tweede specimen 
markliet (genoemd naar de auteur en momenteel slechts één specimen bekend van enkele 
millimeter groot – zie p53)? 
 
Het hele werk vertoont één onvolmaaktheid: de uitgebreide 
literatuurreferentielijst werd verwisseld met die van het op 
dit eigenste ogenblik nog te verschijnen volume vier (wat 
dan wel weer een goed teken is dat de publicatie van dit 
laatste niet meer zo ver af kan zijn). Dat wordt echter 
gecompenseerd door een per fect gedrukte en 
geformatteerde kopij van de correcte lijst die los wordt 
bijgeleverd (zes pagina’s - zie er bij aankoop wel op toe dat 
die er ook effectief bij zijn!). 
  
Verder nog deze kleine verzuchting – voor wat het waard is: 
het zou verhelderend zijn geweest mochten naast de 
mineralennamen in de locatietabellen ook nog eens de 
corresponderende scheikundige formules zijn vermeld. Als 
macroverzamelaar heb ik aan typische micromounter-



kleinoden zoals bijvoorbeeld eulythien of waylandiet zonder enige formule heel weinig boodschap. 
Noem het beroepsmisvorming: net zoals ik naast een pruim graag een konijn zie, apprecieer ik 
evenzeer naast een mineraalnaam een chemische formule. 

Maar laat dit soort muggenzifterij vooral geen afbreuk doen aan de enorme verdienste van dit 
werk. Kregen de eerste twee volumes allebei een uitstekende beoordeling mee dan vormt dit derde 
daarop geenszins een uitzondering. Wanneer binnenkort deze reeks volledig is dan zal ze nog 
ettelijke tientallen jaren gelden als dé onbetwiste referentie voor Zwarte Woud-mineralen: als het 
daar niet in staat bestaat het niet of heb je het niet nodig.  


